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Резолюция на Европейския парламент относно процеса на европейска интеграция 
на Черна гора

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета относно Становището на Комисията относно кандидатурата на Черна гора 
за членство в Европейския съюз (COM(2010) 670),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства 
за периода 2010-2011 г. (COM(2010)660),

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република 
Черна гора от друга страна, подписано на 29 март 2010 г. 1,

– като взе предвид споразумението за реадмисия между ЕС и Черна гора от 8 ноември 
2007 г. 2 и Регламент № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г., приет на 1 
декември 2009 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 от 15 март 2001 
година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 
когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито 
граждани са освободени от това изискване3,

– като взе предвид препоръките, отправени на 27-28 септември 2010 г .  от 
парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Черна гора, 

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че по време на Европейския съвет, проведен в Солун, на 19 и 20 
юни 2003 г .  отново се потвърди, че бъдещето на Западните Балкани е в 
Европейския съюз; като има предвид, че това изявление е подновено по време на 
Европейския съвет в Брюксел, на 15 и 16 юни 2006 г. и на последващите срещи на 
високо равнище;

1. приветства общия консенсус и първостепенното значение, придадено на 
европейската интеграция от страна на правителството и опозиционните партии в 
Черна гора, което доведе до постигането на добър напредък в процеса на 
реформиране, започнал от момента на независимостта на страната;

2. приветства препоръката на Комисията до Съвета за предоставяне на Черна гора на 
статут на страна кандидатка за членство в ЕС и призовава Съвета да одобри това 
незабавно; независимо от това изразява съжаление, че в препоръката съществува 
разделяне между статута на страна кандидатка и правото на водене на открити 
преговори и изтъква, че решението за тяхното започване не следва да бъде 

                                               
1  OВ L 108, 29.4.2010 г., стp. 3.
2  ОВ L 334, 19.12.2007 г., стр.25
3  ОВ L 336, 18.12.2009 г., стр.1
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неоснователно или безпричинно отлагано; очаква преговорите да започнат най-
късно след публикуването на доклада на Комисията относно напредъка, 
осъществен през 2011 г., при условие че Черна гора постигне добър напредък по 
отношение на критериите, установени от Комисията;

3. приветства решението на Съвета за предоставяне на гражданите на Черна гора на 
възможност за безвизово пътуване (пълно либерализиране на визовия режим) в 
шенгенското пространство на ЕС, считано от 19 декември 2009 г.; изтъква 
значението на подобна стъпка за развитието на междуличностните контакти, по-
специално в сферата на образованието, изследователската дейност, туризма и 
деловите контакти; призовава държавите-членки, които са извън шенгенското 
пространство, да разгледат въпроса за приемането на подобен либерализиран визов 
режим за гражданите на Черна гора;

4. приветства факта, че процеса на установяването на правна и конституционна рамка 
на страната е почти финализиран; независимо от това обръща внимание на факта, 
че крайният срок за хармонизиране на съществуващата правна система с новата 
конституция е удължен за четвърти път и призовава органите да приемат в най-
кратки срокове останалата част от законодателството, по-специално измененията 
към правната рамка относно изборите, и да подобрят механизма за извършване на 
проверка на жалбите, свързани с изборите, внесени пред изборната комисия или 
пред съдилищата;

5. припомня изключително голямото значение на принципите на правовата държава 
за развитието на страната и за доверието, което гражданите ще гласуват на 
държавните институции; за тази цел приветства усилената дейност, проявена от 
правителствата и парламента, за подготовката и приемането на необходимото 
законодателство; независимо от това изтъква значението на неговото ефективно 
прилагане, за да бъде напредъкът видим за гражданите;

6. отбелязва постигнатия добър напредък в посока приемане на значимото 
законодателство в областта на борбата срещу корупцията, но изтъква, че тя е все 
още е твърде широко разпространена в страната; изтъква колко е важно да бъде 
установена ясно формулирана и изчерпателна рамка за провеждане на борба срещу 
нея, в това число по-добра координация между правоприлагащите органи, както и 
единен орган за осъществяване на мониторинг и изпълнение на задълженията на 
органите за управление и предприемане на последващи действия във връзка с 
оплаквания, постъпили от обществеността; обръща внимание на необходимостта от 
ефективно прилагане на приетото законодателство в тази област, което предоставя 
на правоприлагащите органи нови средства за провеждане на борба с корупцията; 
призовава за предприемането на енергични мерки за премахването на случаи, при 
които има конфликт на интереси в държавната администрация, както и за 
изменение на закона за предотвратяването на конфликт на интереси при 
упражняването на длъжност в държавната администрация, който позволява на 
членове на парламента и на други избрани представители да поемат длъжност като 
членове на ръководни или надзорни органи; в някои случаи пълната прозрачност и 
обявяването на интересите от страна на избраните представители може да разреши 
този конфликт; 

7. отбелязва постигнатия напредък в реформирането на съдебната система, както 
става  видно от приемането на съществени изменения по отношение на 
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наказателните производства и други съществени елементи от законодателството, 
увеличаване на наличните човешки ресурси и намаляване на броя на изостаналите 
дела по съдилищата; независимо от това изтъква необходимостта от гарантиране на 
отчетност и ефективност на съдебната система и на прокуратурата, както и тяхната 
независимост по отношение на политическо вмешателство; призовава за 
извършването на неотложни промени в системата за назначаване на съдии и 
прокурори, както и за преустановяване на практиката за назначаване на прокурори 
и членове на съдебни или прокурорски съвети единствено от парламента с 
обикновено мнозинство или от правителството; освен това изразява загриженост 
във връзка с възможността председателят на Върховния съд и Върховната 
прокуратура да натрупат прекомерни правомощия; призовава за приемането на 
закон за регулиране достъпа до безплатна правна помощ;

8. изтъква факта, че организираната престъпност и най-вече изпирането на пари и 
контрабандната дейност продължават да представляват проблем независимо от 
правната рамка и нейното прилагане; призовава органите да предприемат мерки за 
стимулиране капацитета за правоприлагане и да подобрят съгласуваността между 
различните органи и агенции; приветства приемането на Наказателно-
процесуалният кодекс и призовава за неговото бързо и целесъобразно прилагане;

9. приветства подобренията в работата на парламента, но препоръчва по-нататъшни 
усилия, за да се осигури високо качество на приеманите законодателни актове; 
призовава ЕС да оказва повече помощ на черногорския парламент, като например 
чрез побратимяване с парламентите на държави-членки или с Европейския 
парламент, за да се повиши капацитетът на депутатите и секретариата на 
парламента при осъществяването на наблюдение и контрол на правителството;  

10. призовава за по-нататъшни реформи на публичната администрация, която 
продължава да разполага с недостатъчни ресурси и да е прекомерно политизирана, 
и по-специално за преглед на закона за държавните служители и наетите от 
държавата лица по трудово правоотношение, за да се създаде всеобхватна система 
по отношение на трудовата заетост, базирана на постигнати резултати, 
включително прозрачни правила за наемане и за определяне на процедурите за 
повишения; в същата степен подчертава необходимостта от укрепване на 
човешките ресурси на равнище местна администрация и от осигуряване на 
достатъчно финансиране за нейната работа, за да се гарантира нейната ефективност 
и прозрачност, което е особено важно с оглед на продължаващия процес на 
децентрализация; обръща внимание на необходимостта да се спазват правно 
обвързващи решения на органа за управление на човешките ресурси; 

11. приветства приемането на общ закон за забрана на дискриминацията в сферата на 
заетостта и при предоставянето на публични услуги, който забранява 
дискриминацията на каквото и да е основание, различно от постигнати резултати, 
като важна стъпка при установяването на правна рамка, благоприятстваща борбата 
срещу дискриминацията; отбелязва обаче евентуалните оставащи недостатъци в 
закона и призовава за тяхното коригиране; подчертава, че за уязвимите групи като 
ромите, ашкали, египтяни и лица с увреждания се твърди, че продължават да са 
подложени на дискриминация и че е широко разпространена дискриминацията на 
основание сексуална ориентация; 

12. отбелязва, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени в 
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политическия живот и в управленските органи на публичните дружества; 
призовава да се вземат мерки за бързо прилагане на плана за действие за равенство 
между половете, да се въведе принципът за равнопоставеност на заплащането и да 
се прилага законът за защита от домашно насилие; 

13. приветства като цяло добрите междуетнически отношения и общо доброто ниво на 
защита на правата на малцинствата в страната, но призовава органите и 
административните структури да се консултират в по-голяма степен с мнението на 
малцинствените групи; с оглед на това, обръща внимание на необходимостта да се 
изяснят конституционните разпоредби за правилното представителство на 
малцинствата и приветства стъпките, предприети за изготвянето на точни 
статистически данни в тази област; призовава законът за гражданството и законът 
за чуждестранните граждани да бъдат приведени в съответствие с европейските 
стандарти;

14. подчертава, че има твърдения, че ромската, египетската и ашкали общността 
продължават да се сблъскват с проблеми, свързани с чести случаи на 
дискриминация; призовава органите да подобрят условията на живот на тези 
общности, достъпа им до образование и социални услуги, както и да им издадат 
документи за самоличност; по-специално подчертава неотложната необходимост от 
подобряване на условията на живот в лагера „Коник“;

15. отново заявява колко са важни за демокрацията активните и независими 
организации на гражданското общество;  приветства подобреното сътрудничество 
на правителството с НПО, особено в борбата срещу корупцията, но призовава за 
по-широки консултации с тях при изработването на политики, включително 
формулирането на политики и законодателство; приветства работата на 
Националния съвет за европейска интеграция, в който участват представители на 
гражданското общество, правителството, съдебната система и опозицията, но 
призовава за засилване на ролята му за напредъка на интеграцията в ЕС; 

16. приветства прогреса, отбелязан при прилагането на Болонския процес за реформи,
и призовава за допълнителни усилия за подобряване на качеството както на 
общото, така и на професионалното образование, така че младите хора да усвоят 
необходимите умения, за да се конкурират успешно на пазара на труда; подчертава 
значението на приобщаващото образование, което интегрира децата от уязвимите 
групи;

17. призовава за допълнителни стъпки за гарантиране на независимостта и 
професионализма на медиите, включително повишаване на капацитета и 
независимостта на общественото радио и телевизия; обръща внимание на 
непропорционално високите глоби за дискредитиране, които продължават да 
спъват работата на журналистите, и призовава законодателството и практиката по 
отношение на дискредитирането да бъдат приведени изцяло в съответствие с 
юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека; подчертава, че 
предполагаемите случаи на отправяне на заплахи и физическо насилие спрямо 
журналисти трябва да бъдат надлежно разследвани и ако е необходимо 
извършителите им да бъдат преследвани; подчертава колко е важно журналистите 
да спазват високи професионални стандарти и да се придържат към професионален 
етичен кодекс; 
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18. приветства добрите постижения на страната при осъществяването на 
икономическите реформи, но изтъква факта, че финансовата криза показа 
потенциални слабости в нейния икономически модел и подчерта неотложната 
необходимост от по-нататъшни структурни промени;  по-специално призовава за 
допълнителни стъпки в посока усъвършенстване на едно по-добро и по-просто 
регулиране на бизнес средата и особено за мерки, които да улеснят 
функционирането на малките и средни предприятия;

19. отбелязва подобренията във функционирането на пазара на труда, но изразява 
загриженост заради големия процент на неофициалната безработица; обръща 
внимание на факта, че пазарът на труда продължава да се характеризира със 
структурна безработица и че същевременно висококвалифицираните свободни 
работни места остават незаети, което показва разминаване между търсени и 
предлагани умения;

20. подчертава значението, което имат за развитието на Черна гора подобренията в 
транспортната инфраструктура и осигуряването на възможност за свързване на 
нейната транспортна система със системите на съседни страни; призовава за по-
нататъшно развитие на железопътните системи, които са реална и екологична 
алтернатива на пътищата и биха могли да поемат значителна част от транспорта на 
стоки и пътници; 

21. приветства факта, че конституцията определя Черна гора като екологична държава; 
отбелязва значимата роля на туризма за икономиката и неговия потенциал да 
допринася за развитието на страната; въпреки това, отбелязва рисковете за 
околната среда, които носи туризмът и призовава правителството да предприеме 
допълнителни стъпки за опазване на природата, като например бързо прилагане на 
закона за околната среда и на останалите подзаконови актове; обръща специално 
внимание на необходимостта от ефективно управление на отпадъците, особено на 
местно равнище, за да се гарантира безопасното им обезвреждане; приветства 
мерките за развитие на по-ниско въглеродна икономика чрез разработване на 
големия потенциал за производство на енергия чрез водноелектрически централи, 
който потенциал ще е значим източник на износ и на приходи в чуждестранна 
валута за страната след като се построи междусистемният електропровод с Италия;

22. поздравява Черна гора за добрите й отношения със съседните страни и за 
цялостната й стабилизираща роля в региона; отбелязва, че страната е активен член 
на повечето регионални организации и че е сключила редица съдебни и полицейски 
споразумения със своите съседи; приветства наскоро ратифицираните 
споразумения за реадмисия с Хърватия и Сърбия, както и наскоро сключеното 
споразумение за екстрадиране със Сърбия; призовава страната бързо да реши 
въпросите, свързани с границата с Хърватия, чрез медиацията на Международния 
съд; 

23. подчертава, че парламентът на Черна гора беше първият в региона, който прие 
резолюцията за геноцида в Сребреница, и приветства тази стъпка като важен 
принос за регионалното помирение;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителството и парламента на Черна гора.


